
 
 

 
 

 
 

 

Styrelsemöte 

 
Tid: tisdag 14 september 2021 kl. 17.30. 

Plats: Storgatan 3 Bergkvara. 

 

Närvarande: 

Kerstin Ahlberg, Gunilla Hagström, Pia Prestel, Bo Joner, Karl-Gustaf Eklund, Tommy 

Eventorn, ersättare för Jarl Sturesson), Pernilla Landin 

Frånvarande: 

Mattas Nilsson, Jarl Sturesson 

                                            

Dagordning 
 

1. Jarl Sturesson representant för Kustmiljögruppen i skarvfrågan. 

Tommy berättade att den 6/10-21 är första mötet i skarvgruppen. Jarl är Kustmiljögruppens 

representant. gruppen består av 10 personer med olika intresse och profession. Fokus ligger på 

att undersöka hur det är möjligt att begränsa skarven inom Torsås kommun. 

 

2.Vad har hänt med våtmarksrestaureringen i Järnsida? 

Under hösten genomfördes restaureringen av våtmarken, tyvärr blev det högvatten så 

entreprenören kunde inte flytta maskinen eller massorna från strandängarna. Vid flera 

tillfällen har sedan entreprenören försökt flytta maskinen utan att lyckas. För några veckor 

sedan lyckade entreprenören få upp maskinen och i dagsläget är arbetet med att flytta bort 

massorna från strandängarna nästan klart.  

 

3. Nytt om Brinkaström. 

8/9-21 genomfördes platsbesök med nya konsulter, Naturcentrum AB. För att titta på nya 

möjligheter med fokus på att restaurera och återskapa svämplan mm. Tidigare förslag innebar 

att en sidovåtmark skulle anläggas, denna åtgärd ansåg Länsstyrelsen inte vara 

kostnadseffektiv, därför tittar vi på ett nytt förslag.  Vid besöket identifierades ett närliggande 

område som även detta skulle kunna vara intressant. Kerstin har varit i kontakt med denna 

markägare. Markägaren var positiv till att få se ett förslag. Nu jobbar Naturcentrum med ett 

nytt förslag för ett större område där både Lennarts mark och närmaste grannes Kennets mark 

ingår. 

 

4. Våtmarksskylten Torsås 

Skylten finns på plats vid våtmarken vid Kyrkans parkering i Torsås sedan 26/5. 



 
 

 

5. Föreningsstämman, tid, plats, innehåll och val 

Styrelsen enades om att stämman hålls lördag den 16 oktober kl. 10:00-14:00. Fika kommer 

serveras. 

Tema: Våtmarker, hur kan man planera och tänka när innan anläggande av vattenhållande 

åtgärder. 

Plats – Torsås kommunhus. 

Efter stämma och föredrag görs besök i Järnsida för att titta och diskutera genomförd 

restaurering. 

Buss, Kåge undersöker frågan om det finns möjlighet med gemensam buss. 

Under stämman bör revisor, sekreterare samt ledamot väljas. 

Tommy hade några personer som skulle kunna vara möjliga kandidater, han undersöker och 

återkopplar. 

Diskussion fördes hur når vi ut. Styrelsen kom överens om att i år kommer inbjudan sättas 

upp på anslagstavlor hos medlemsföreningarna. 

Diskussion fördes om underifrån perspektivet. Alla föreningar inom paraplyet 

Kustmiljögruppen måste vara delaktiga både gällande när föreningarna byter styrelser ska  

nya e-postadresser meddelas eller med att ta upp aktuella händelser och komma med förslag 

och aktiviteter. 

 

6. Övriga frågor och diskussioner  

Kåge tog upp att Torsåsskolans miljögrupp bör bli inbjudna att delta i KMG. 

 

Diskussion om vikar och igenväxning i kommunen. Bilder visades från försök med Truxorn 

(vassklippningsmaskinen) det går att ta upp ”filtmattorna” av alger, men det är mycket 

tidskrävande. ”Filtmassorna” behöver tas upp samtidigt som vassen klipp. Detta får diskuteras 

vidare om det finns någon möjlighet att hitta ett arbetssätt/ prioriteringsordning vad som ger 

mest nytta mm. 

 

Pernilla berättade att Assar avslutar sina uppdrag från 1/11 i år. Just nu pågår diskussioner 

med möjlig entreprenör. 

 

Pernilla bjöd in styrelsen till möte med trafikverket fredag 17/9 kl. 14:30-16:00 på 

kommunhuset. Detta är en träff på begäran av vattenrådet gällande nya samråd inför ny E22, 

förbifart Bergkvara. 

 

Under hålbarhetsveckas sista dag, söndag 26/9 10:30 genomförs en visning av en våtmark i 

Norra Gullabo som anlades förra året. Då visades området 2 månader efter att den anlagts, nu 

följer vi upp och besöker samma våtmark 1 år senare, för att se hur våtmarken fungerar och 

hur det ser ut 1 år efter anläggandet. Från Torsås, kör mot Kvilla, kör vidare till Norra 

Gullabo kvarn, där ser ni en hållbarhetsflagga vid sidan av vägen, sväng vänster, följ 

markeringar. Inbjudan återfinns på KMG hemsida, under nyheter. 

 

7. Mötet avslutas 

 

2021-09-17 

Vid pennan 

Pernilla Landin 


